Orde van dienst voor de zondag van Pinksteren, 31 mei 2020
Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organist: Rijk Jansen
Cantor: Anneke Jansen
Ouderling van dienst: Conny Koets
Orgelspel
Welkom
Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde geschapen heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Genade zij u en vrede
van God onze Vader
door Jezus Christus, onze Heer.

Lied 672: 1, 3 en 6

3

In ’t lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,

zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.
6

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Drempelgebed
Neem nu, Geest
liefdevolle Trooster van wie bedroefd zijn,
neem nu met macht uw intrek diep in ons hart.
Woon in de donkere hoeken van dat verwaarloosde huis
en verblijd het met uw stralend licht
(gebed toegeschreven aan Aurelius Augustinus)
Bevestiging van Ted Bloemendaal tot ouderling
Inleiding
De apostel Paulus schrijft:
‘Er is verscheidenheid in genadegaven,
maar het is dezelfde Geest;
er is verscheidenheid in bedieningen,
maar het is dezelfde Heer;
en er is verscheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.’
En de apostel Petrus zegt:
‘Dient elkander, een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft, als goede
rentmeesters over de velerlei genade Gods.’
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling
en diaken, om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit
rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende
Naam.
Vragen aan Ted Bloemendaal
Wilt je de dienst aanvaarden waartoe je hier in Gods gemeente geroepen wordt?
Beloof je je ambt getrouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor de mensen die
de Heer op uw weg brengt?

Ben je bereid je bij dit alles te laten leiden door het geloof dat in deze gemeente gedeeld
wordt?
Beloof je geheim te houden wat jou vertrouwelijk ter kennis komt?
Antwoord: Ja
Zegenbede
God onze hemelse Vader,
die u roept tot deze heilige dienst
Hij verlichte u door zijn Geest
en sterke u door zijn hand.
In de naam van de Eeuwige,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Vraag aan de gemeente (die gaat staan)
Gemeente van Christus, nu Ted Bloemendaal tot deze bediening worden bevestigd, belooft u
hem te aanvaarden, te steunen en met hem te werken in de dienst van de Heer?
Antwoord van de gemeente: Ja, dat willen wij van harte
Lied 361: 1 en 2

2

Behoud het woord, de gaven,
met wakkere zin;
volhard uw taak te dragen
en leef daarin!

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

Lied 689

2 voorzang

allen

voorzang

Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.

allen

Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

3 voorzang

allen

voorzang

allen

Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Overweging
Lied 677

2

Geest van de Vader en de Zoon,
vuur van hun heiligheid,
verzeng ons niet, maar brand ons schoon
van ongerechtigheid.

3

Adem van leven in het woord,
wek hen die niet verstaan:
de stomme spreekt, de dove hoort,
Gij doet het lied ontstaan.

Afscheid van ds. Pieter van Winden als interim-predikant van de Protestantse Gemeente Wassenaar
-

Freek Koster, voorzitter van de kerkenraad
Jilles de Klerk
Afscheidswoorden (filmpje) van Pieter van Winden

Lied 687

2

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Bericht van overlijden

Lied 513: 4

Gebeden
Slotlied: 686

2

Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Zegen
Orgelspel

